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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že vnitřní trh služeb se musí plně rozvíjet, avšak zároveň zachovat 
evropský sociální model;

1. doufá, že směrnice o službách se skutečně pozitivně promítne do vytváření nových 
pracovních míst a zvyšování kvality a bezpečnosti nabízených služeb;

2. připomíná, že směrnici o službách je třeba vykládat v souladu s novými ustanoveními 
Smluv, zejména v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii, horizontální sociální 
doložkou v článku 9 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), článkem 14 SFEU, 
protokolem č. 26 připojeným ke Smlouvám a Listinou základních práv Evropské unie;

3. připomíná, že z působnosti směrnice je vyňato několik oblastí, zejména služby obecného 
zájmu nehospodářské povahy, zdravotnické služby a většina sociálních služeb; dodává, 
že směrnice se nepoužije na oblast pracovního práva, ani že nezasahuje do vnitrostátních 
právních předpisů upravujících sociální zabezpečení;

4. domnívá se, že oblast působnosti této směrnice dosud nebyla uspokojivě vyjasněna; 
zastává názor, že více než kdy jindy je nutné ve směrnici jasně definovat „obchodní 
služby“, „služby obecného hospodářského zájmu“ a „sociální služby obecného zájmu“, 
má-li být jednoznačně vymezena její oblast působnosti a právní předpisy použitelné na 
služby, na něž se tato směrnice nevztahuje, zejména pokud jde o postupy udělování 
licencí;

5. domnívá se, že jednotná kontaktní místa by měla být využívána jako informační centra 
pro otázky související s touto směrnicí, především ohledně použitelného pracovního 
práva a práv zaměstnanců vyplývajících z této směrnice;

6. vyzývá Výbor pro zaměstnanost stanovený v článku 150 SFEU, aby pravidelně 
předkládal zprávy, v nichž bude kvantitativně i kvalitativně hodnotit výsledky 
uplatňování směrnice o zaměstnanosti.


